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   الرباعي عند سيبويه وابن احلاجب مصادرالفعل
  مالذ زليخة. د

  :مقدمة
 لإلحلاق زيادة:)١( شك أن الزيادة يف الفعل الثالثي على ضربنيال
 وإحلاقها لتكثري أحرف الكلمة ، وتكون بزيادة حرف أو أكثر،بالرباعي

 هذه  وال تكون.بالرباعي ارد وزنا، أو بالرباعي املزيد حبرف أو حرفني
ة يف الوزن لفعل آخر، ويكون  إلفادة معىن جديد، وإمنا تكون للتبعيالزيادة

  . التوسع يف اللغةأجلذلك من 
  :  على صورتنيحشو وتكون اإلحلاق، لغري وزيادة

قَدم، بتكرير عني :  تكرار حرف من أحرف األصول، مثل قولك-  أ
  . يكون ذلك بتكرير الالموقدالكلمة، 
  ).سألتمونيها( من أحرف الزيادة، وهي حروف  زيادة حرف- ب
  :عرض هذين النوعني من الزيادة بإجيازوسأ

  : الثالثي املزيد لغري اإلحلاق- ١
  : على الثالثي هلا ثالث صورالزيادة
  . زيادة بثالثة أحرف-٣ زيادة حبرفني، -٢ حبرف، زيادة -١

  :)٢( الثالثي املزيد حبرف- ١
  .أكرم: ، حنو)أفعلَ (- ١: ثالثة أوزان، وهيله
  فرح: ، حنو)فَعلَ (-٢

                                                           
 ).١٤١/ ٩(، وشرح املفصل البن يعيش )٦٦ -٦٤( التصريف يف امللوكيالشرح ) 1(
) ١٨٦/ ١ (، واملمتع)٦٨( امللوكي، وشرح  )١٥٦ / ٧(شرح املفصل البن يعيش ) 2(

 ).٢٢/ ٦(، واهلمع )١٠٢(، واملبدع )١٧٢( واالرتشاف وما بعده،
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  قاتلَ: ، حنو)فاعلَ (-٣
  : الثالثي املزيد حبرفني- ٢

  :)٣( مخسة أوزان، وهيله
  انكسر: ، حنو)انفعلَ (-١
  اجتمع: ، حنو)افتعلَ (-٢
  اخضر: ، حنو)افعلَّ (-٣
  تقدم: ، حنو)تفعلَ (-٤
  تشارك: ، حنو)تفاعلَ (-٥

:)٤(د بثالثة أحرف املزيالثالثي
  : أربعة أوزان، وهيله
  استغفر: ، حنو)استفعلَ (-١
  اعشوشب: ، حنو)افعوعلَ (-٢
  امحار: ، حنو)افعالَّ (-٣
  )٥(اجلوذَ: ، حنو)افعولَ (-٤

  : الثالثي املزيد لإلحلاق بالرباعي اجملرد- ٢
 أفعاالً لاألص من األبنية كانت يف جمموعة ))دحرج(( بالرباعي ارد يلحق

  .))فَعلَلَ((: ثالثية، فزيد عليها حرف واحد، فأصبحت على وزن الرباعي ارد
                                                           

)3 (ل البن يعيش شرح املفص)واملمتع )٧٤( امللوكيوما بعدها، وشرح  ) ١٥٩/ ٧ ،
 . الشافيةوشرح، )١٨٦/ ١(

 . وما بعدها)٢٨/ ٦(، واهلمع )١٠٣(، واملبدع )١٧٧(االرتشاف ) 4(
 .)جلذ(لسان العرب . أي أسرع يف السري) 5(
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  :)٦( هذه األبنية امللحقةومن
  .جلْبب: ، حنو)فَعللََ (-١
  جورب: ، حنو)فَوعلَ (-٢
  جهور: ، حنو)فَعولَ (-٣
  شيطَن: ، حنو)فَيعلَ (-٤
   )٧(رهيأَ: ، حنو)فَعيلَ (-٥
  سنبلَ: ، حنو)فَنعلَ (-٦
   )٨(قَلْنس: ، حنو)فَعنلَ (-٧
  ) ٩(سلْقَى: ، حنو)فَعلَى (-٨
   )١٠(يرنأ: ، حنو)يفْعلَ (-٩
:)١١( الثالثي املزيد لإلحلاق بالرباعي املزيد-٣

  : امللحق بالرباعي املزيد حبرف- أ
  : يليماوزان، وهي  من األجمموعة ))تدحرج(( مبزيد الرباعي حبرف يلحق
  تمسكَن: ، حنو)تمفْعلَ (-١
  تجلْبب: ، حنو)تفَعلَلَ (-٢

                                                           
، )١٥٥/ ٧(ل ، وشرح املفص)٦٦ – ٦٤(، وشرح امللوكي ٨٣/ ١نصف امل) 6(

، )١٧٠ – ١٦٩(، واالرتشاف )١٠٢ – ١٠١(، واملبدع )١٦٧/ ١( واملمتع
 ).٤٠/ ٢(، واملزهر )٢٩/ ٦(واهلمع 

 ).رهأ(اللسان . حكمهأفسده فلم ي: رهيأ رأيه) 7(
 .)قلس(اللسان . أي لبس القَلَنسوة) 8(
 .)سلق( احمليط القاموس. ألْقَيته على ظَهِره، فاستلْقى: ِسلْقاًء، بالكسِروسلْقَيته ) 9(
 .)رنأ(لسان العرب . صبغها باليرناء: يرنأَ ِلحيته) 10(
 ).١٠٢(، واملبدع )١٦٩/ ١(، واملمتع )١٥٦ – ١٥٥/ ٧(ل  املفصشرح) 11(
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   )١٢(تسروك: ، حنو)تفَعولَ (-٣
  تجورب: ، حنو)تفَوعلَ (-٤
  ترهيأَ: ، حنو)تفَعيلَ (-٥
  تشيطَن: ، حنو)تفَيعلَ (-٦
  تسلْقى: ، حنو)تفَعلى (-٧
  تعفْرت: ، حنو)علَتتفَ (-٨
  تقَلْنس: ، حنو)تفَعنلَ (-٩
  : امللحق بالرباعي املزيد حبرفني– ب

  : ومهاصيغتان، ))احرنجم(( مبزيد الرباعي حبرفني يلحق
   )١٣(اقْعنسس: ، حنو)افْعنلَلَ (-١
   .)١٤(احرنىب: ، حنو)افْعنلى (-٢

 شريأُي على سبيل اإلحلاق وغريه، ال بد أن  عرض أقسام املزيد على الثالثوبعد
 ))فاعل((،))فَعلَ(( ،))أَفْعلَ(( واملزيد ))فَعلَلَ((إىل أنه اختِلف يف مصادِر الفعِل الرباعي ارد 

   فيه عِن اُألخرياِت؟خيتلف  على قياٍس واحٍد، أَم لكلٍّ بابه الذيمجيعها أَجتري
  . منوذجا هلذا االختالفاحلاجبيب سيبويه وابن ة مذه أن أختذ من دراسورأيت

  ):ه١٨٠ت( مصادر الرباعي عند سيبويه -: أوالً
 ،))أَفْعلَ(( واملزيد ))فَعلَلَ(( ارد سيبويه يف مصادِر الفعِل الرباعي ذهب

 ِربكس  مجيعا جتري على قياٍس واحٍد، إذ تستحصلُأَهنَّا إىل ))فاعل(( ،))فَعلَ((

                                                           
 .)سرك (اللسان. ف أَو إعياءرداءة املشيء وإبطاء فيه من عج: السروكَةُ) 12(
 ).قعس(لسان العرب . أي تأَخر ورجع ِإىل خلف: اقعنسس) 13(
 لسان. ظهرهاستلقى على : احرنىب: وقيل. تهيأَ للغضِب والشر:  الرجلُاحرنبى) 14(

 .)حرب(العرب 
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 خالف  شاِئعامستعمالًأوِل الفعِل وزيادِة ألٍف قبلَ آخِره، وما ورد منها 
 قد  القياس، فالبد من أنْ يكونَ أصلُه املهجور أو النادر يف االستعماِلهذا

  يف إخراِج هذه املصادِر علىسيبويهجاَء موافقًا هلذا القياِس، ولذا طولَ 
  علىيدلُّذلك سبيلَ التأويِل والتمثيِل بالقليِل الذي  واحٍد سالكًا إىل قياٍس
 هذه  حمافظًا على القاعدِة املطَّردِة املؤدِية إىل توحيِد الباِب يفالواحِد، القياِس

: قال أَفْعلَ  ففي مصدراآلخِر،املصادِر، وهي كسر األول وزيادةُ ألٍف قبل 
))على املصدر لْتا،أَفْعاالً، أبدوذلك قولُك ِإفْع  : طيتأَع ِإعطاًء وأَخرجت 

))ِإخراجا
  مثليف )) وآتىأحسن(( مصدر ))وإيتاء إحسان(( هذا وِمثْلُ. )١٥(

  . )١٦(  بالعدِل واِإلحساِن وِإيتاِء ِذي القُربىيأْمر اَهللا إنِّ : تعاىلقوله
 ))وِإبانة امةِإق((: فنحوالباب، تنكِسر هذه القاعدةُ يف مصادِر هذا وال
يريد . )١٧( سيبويه يف باِب ما حلقته هاُء التأنيِث عوضا ملا ذهب منهاوضعها

  .  بتاٍء يف اآلخروعوض  حذف من وسطِه حرفمث ))وِإبيان ِإقْوام((:أنَّ األصلَ
 )ه١٧٥ت( اخلليِل وشيِخه احملذوِف خالف، إذ عِزي إىل سيبويه ويف
 ألنها زائدة قريبة من واالستفعال؛ ذوف هو ألف اإلفعال أنَّ احملإىل ذهابهما

 هما حذفا األلفالثانية يف بناِء اسِم الواو على حذِف محالً الثانيةَالطَّرف، فكأن 
 صاحبيه وذهابه خمالفته )ه٢١٥ت (األخفش وعِزي إىل. املفعوِل من األجوف

يف حذِف أحِد  األلف املنقلبة عن عِنيهو إىل أنَّ احملذوف اَألصِل؛ ألنَّ القياس 
 األوِل منهما، فضالً عن أنَّ ألف اإلفعاِل واالستفعاِل جيَء على يقَع  أنْالساكنني

                                                           
 .٤/٧٨ سيبويه كتاب) 15(
 .١٦/٩٠ النحل) 16(
)17 (٤/٨٣كتاب سيبويه : نظري. 
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 )) واستقامةإقامة(( يزنان وسيبويهنَّ اخلليلَ إ ال يستحصلُ بسقوِطها، أي ملعىن ا
.)١٨()) واسِتفَالةِإفَالة((ما على  فيزهناألخفش أما ،)) واسِتفَعلَةِإفَعلَة((على

ويمهاإلفعال من هذا أنَّ باب فهيف سيبويه لدى  جرت قاعدت 
 مفهومةُ من قولِه مع أنه مل يصرح ا، لكنهااستحصاِل املصدِر جريانا بينا 

 جاَء خري مثاٍل الذي يف بقية األبواب، إذ محلَ صوغَها على باِب اإلفعاِل
 ولكنها ف،تكلُّ  جرت فيه دومنا تأويٍل والاليت تلك القاعدة على رسوِخ

. أخرى  منه تارةًوكثٍريجرت يف اُألخريات مع شيٍء من التأويِل تارةً، 
 على منه فاملصدر فعلت وأما(: ))فَعل(( التأويِل القليِل قولُه يف مصدر فمثالُ

 وجعلوا  يف فَعلت،الزائدة من العني  التاء اليت يف أوله بدالًجعلواالتفعيِل، 
 :  مبرتلة ألف اإلفعال، فغيروا أوله كما غيروا آخره، وذلك قولُكالياء

))هرتا كس(( و،))تكسريهاعذّبتتعذيب ((،وقد قال ناس  :))هاالَّ ِككلّمتم((، 
سروا أوله وأَحلقوا  أنْ جييئوا به على اِإلفعال فكأرادوا ،))ِحماالً محلته((و

 حرٍف، ومل مكانَ حرٍف فيه، ومل يريدوا أنْ يبِدلوا حرفًا آخِر األلف قبل
 جاَء يف ما فيه مجيع جاَء ))استفعلْت((و ))أفْعلْت(( مصدر حيذفوا، كما أنَّ

 يبدل منه شيٌء، وقد قال ومل احلروِف، ومل يحذَف من ))أَفْعلَ((و ))استفعلَ((
 أن يرى  فكأنه يف قوله هذا))٢٠()١٩(ِكذّابا ِبآياِتنا وكَذَّبوا: عز وجلاهللا

 فهذه ،)) وِكذّابوِحمال ِكالّم((: فيهااألصلُ )) وتحِميل وتكِْذيبتكِْليم((

                                                           
)18 (٢٩٢-١/٢٩١واملنصف، ٣/١٣٢، واألصول١٠٥-١/١٠٤املقتضب: نظري ،

 .٤٩١-١/٤٩٠واملمتع
 .٧٨/٢٨ النبأ) 19(
 .٤/٧٩ سيبويه كتاب) 20(
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 كما اآلخِر، األول وزيادة ألٍف قبل بكسر ))فَعلَ(( استحصلت من املصادر
حذفت إحدى العينني املدغمتني يف  مث اِإلفعال، باب استحصلت مصادر

 ،)) ِتكْذَابِتحمال، ِتكْالَم،(( األول، فصارت يف مفتوحة بتاء وعوضت ))ِفعال((
  . ))تفْعيل(( مثال  فصارت علىياًء ))ِتفْعال((مث قُلبت ألف 

 ،))توِصية(( ،))تذِْكرة((:مثل ،))تفِْعلَة((:  ما ورد منها ظاهره على مثالوأما
 أنه ملّا صار إىل وذلك - يف رأيي - ))ِفعال(( أن سيبويه عدها منشعبة من فيبدو

 حذفت وعوضت بتاٍء يف اآلخر، وهذا وإنما األلف ياء، تقلِب مل ))ِتفْعال((
 املصدر أول أي جعلوا تاًء يف ،)) آخرهغيروا أوله كما فغيروا((: مفهوم من قوله
 أخرى يف اآلخر عوضا من األلف الزائدة، وجعلوا ة،الزائد عوضا من العني

 مث ،))توصاي(( ،))تذْكار((: صارمث ،))ِوصاي((،))ِذكّار((:فكأنّ األصل لديه
 جرى فيهما والتفِْعلَة التفْعيل ي يكون قَصده أنَّ بابأو ،))توِصية(( ،))تذِْكرة((

 التاء أوالً عوضا من زيادة : األول ،))ِفعال((:تغيريان انشعبا ما عن األصل
 من األلف الزائدة عوضا ))تفِْعلَة(( يف آخراالعني الزائدة، واآلخر زيادة التاء 

 مدخل عليه وال. األلف  من تلكعوضاوزيادة الياء ما قبل اآلخر يف التفْعيل 
 ؛)) غَيروا آخرهماك  أولهفغيروا(( :يف عدم جميء ياء التفْعيل آخرا؛ ليستقيم قوله

  .زلة اآلخرـ ما قبل اآلخر مبنألن
 كتعِزي وتسِلي التفْعيل الالم على باب معتلّ لفَعلَ ما ورد مصدرا وأما

  :)٢١(وتنِزي،كما يف قول الشاعر
يا كَمزناتِبيلَةٌ صهافهي  شِزينا تهلْوي دزنت  

                                                           
، )٦/٥٨ (يعيش، وشرحه البن )٢٢٣ ( أقف على قائله، وهو يف املفصلمل) 21(

 ).٦٧(، وشرح شواهد شرح الشافية )١/١٦٥ (وشرح الشافية للرضي
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 ،))ِنزاي((: فكأنّ األصل- يف رأيي -عال  من باب الِفلديه فمنشعب
 ومل ،))ِفعال(( ألف فحذفوا ،))تنِزي((:  والتعويض والقلباحلذففصار بعد 

 دلّ سيبويه على فعل  مجيع مصادرويف .الوزنيعوضوها بتاء يف اآلخر ألجل 
.القياس الواحد بشيء من التأويل والتكلّف

 ال  املصدر منه الذيفإنّ فاعلْت وأما((:قول مصادر باب املُفَاعلَة يويف
مفاعلَة، جعلوا امليم عوضا من األلف اليت بعد أول حرف منه، : أبداينكسر
 جالسته((:  من األلف اليت قبل آخر حرف، وذلك قولكاعوضواهلاء 
عول ألن  وجاء كاملف،)) مشاربةًشاربته(( و،))مقاعدةً قاعدته(( و،))مجالَسةً

جاءت خمالفة األصل : فقالوا هذا وأما الذين قالوا. مفْعولاملصدر 
 أنهم ألزموها اهلاء ملّا إال كفعلْت،وجاءت كما جييء املَفْعل مصدرا واملَفْعلَة،

 قاتلْت((: وقد يقولون...  وهو األصل،))ِقيتال(( يف اليتفروا من األلف 
 وعلى مثال ،))ِإفْعال((: وجييئون به على مثال احلروف فيوفّرون ،))ِقيتاالً
وجاء . ))ِقتاالً قاتلْته(( و،)) ِمراًءماريته((:  وقد قالوا ،))ماالَّ ِككلّمته((:قوهلم

 كأهنم حذفوا الياء اليت جاء ا أولئك يف كثريا، ))فاعلْت(( على ))ِفعال((
)) تنكسروال لزمت وأما املُفَاعلَة فهي اليت. ))ِقيتال((

 كالمه أن وزن جممل. )٢٢(
: حنوففي   ألف قبل آخره،وزيادة أوله بكسر ،))فاعلَ((مفاعلَة مأخوذ من 

  : وهيتغيريات،حد ثالثة أ مث حصل فيه ،))قَاتال((: مصدرهأصل ))قاتلَ((
 ألجل الكسرة، كما مثَّلَ سيبويه عن بعض ياء بقلب األلف) قيتال: (األول
قاتلته قيتاال، وضاربته : ومنهم من يقول((: ال ابن يعيش يف ذلكوق. العرب
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٩

 يستوفون حروف فاعلَ ويزيدون األلف قبل آخره ويكسرون أول كأهنمضريابا، 
  .)) وإخراج، وإذا كسروا األول انقلبت األلف ياءإكرام: املصدر، على حد

 رها، وقد كثُ قبلبالكسرة واالكتفاء ،))ِفيعال((حبذف ياء ) ِقتال: (والثاين
  .))مفاعلَة(( الرباعي على وزن ِفعال، لكنها كثرة مل تطّرد اطّراد مصادر جميء

 األلف اليت قبل اآلخر ويعوض منها مبيم مضمومة حبذف )مقَاتل: (واألخري
 فيستثقل االنتقال من الضم إىل الكسر، - املكسورة  قبل الفاءأي -يف أول البناء 

. ))مفاعلَ((:  فيصري التقدير،))فَاعلَ(( يف صله الذي هو الفتحفيعدل بالكسر إىل أ
  : زنات اسم املفعول، وهو معىن قول سيبويهمن ))مفاعل((و

: يعين(:  ذلك بقولهعلىق السريايف وقد علَّ. )) كاملفعولوجاء((
:  قالمث) ٢٣()))جالسته((مجالَسة، لفظه كلفظ مجالَس، وهو املفعول من 

 جييء ))فَعلْت((صادر جاءت خمالفة لألصل كفعلْت، وذلك أن هذه امل((
مصدره خمالفًا ملا يوجبه قياس الفعل، وتبه : قالزاد يف أوله امليم، كما يرض

 ،))املَرحمة((: قال وشربته مشربًا، وقد تزاد فيه مع امليم اهلاء، كما يمضربًا،
)) املصدرآخرتعويض األلف اليت قبل وألزموا اهلاء يف هذا ملا ذكره من 

)٢٤(  .  
 اليت بعد أول حرف األلفا من جعلوا امليم عوض((: ( قول سيبويهوأما

 وذلك أنه جعل أنكر،كالم سيبويه يف هذا خمتل، وقد ((:  فقال السريايف))منه
األلفا من األلف اليت بعد أول حرف منه، وذلك غلط، ألن امليم عوض 

 ،))قاتلت((: ي موجودة يف مفاعلة، أال ترى أنك تقولاليت بعد أول حرف ه
 القاف ألف وبعد املصدر، يف ))مقاتلة((: وبعد القاف ألف زائدة، وتقول
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١٠

ا من زائدة، فاأللف موجودة يف املصدر والفعل، فكيف تكون امليم عوض
  . )٢٥() والالم مل تذهب؟األلف
ة بأمساء املفعولني  على هذه الزنة املختصالرباعي  يعلل جميء مصادرمث

 ويف هذه إشارة إىل منه، صادر  مصدور، والفعلأيبأن املصدر مفعول، 
  . )٢٦(املذهب البصري يف أصل املشتقات

 بأمساء  املختصةالزنة حيمل سيبويه جميء مصادر الرباعي على هذه مث
 املختصتني ))مفِْعلَة((و ))مفِْعل((:  على جميء مصادر الثالثي على الزنتنياملفعولني
 إذ ثبت لديه أن مصادر الثالثي جاء شيء منها على هاتني واملكان، الزمان بامسي

 املَفِْعل، كما بنوا املكان على بنوا املصدر ورمبا((: قال فيهباباالزنتني، وعقد لذلك 
 )٢٧(ِإلَى ربكُم مرِجعكُم: ) املَرِجع، قال عز وجل: قولك وذلك … عليه

 هو أَذَى فَاعتِزلُوا النساَء يف قُلْ عِن املَِحيِض ويسأَلُونك:كم، وقالرجوع: أي
 ))املَعجز((:وقالوا. العجز: يريدون ))املَعِجز((:وقالوا. يف احلَيض:  أي،)٢٨(املَِحيِض
: املَعِجزة واملَعجزة، كما قالوا:  فقالواالتأنيث  القياس، ورمبا أحلقوا هاءعلى

))املَِعيشة((
 ))مفِْعل(( : أفاد سيبويه من جميء مصادر الثالثي على البناءينوقد. )٢٩(

  :فائدتني ))مفِْعلة((و
 كما شذّ شاذّ، ))مفَاعل((: أنَّ جميء مصادر الرباعي على زنة املفعول: األوىل

ملصدر  بني بناء اافرقً هذان البناءان يف مصادر الثالثي، إذ القياس فيهما فتح العني

                                                           
 ).٢١٠( نفسه) 25(
)26 (اإلنصاف : نظري)٥١-١/٤٧.( 
 ).٣٩/٧( والزمر ،)٦/١٦٤( األنعام) 27(
 ).٢٢٢/ ٢ (البقرة) 28(
 ).٨٨/ ٤( سيبويه كتاب) 29(



  
  مالذ زليخة.  د– مصادر الفعل الرباعي
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 عني كسرفت  جيريان على الفعل املضارع،اللذين ،وبناء امسي الزمان واملكان
 ؛))مضِرب((: للزمان واملكان من الضربقالفي ،))يفِْعل(( لكسرها يف عابت ))مفِْعل((

  تلكألجل ))مِعيش((: قال هلما من العيش العني، ويمكسور ))يضِرب((ألنَّ الفعل 
  قولهومنه ،))معاش((و ))مضرب((: قالبس، فيفتح عينه أمنا للَّما املصدر فتأ. العلة
  .)٣١(عيشًا: أي) ٣٠(  النهار معاشًاوجعلْنا :تعاىل

: ومن ذلك فيما ذكره سيبويه(:  على قول سيبويهقًامعلِّ السريايف وقال
: ومعناه تى مطْلَِع الْفَجِرح:  وقد قرأ الكسائيالطُّلوع، معىن يف ))املطِلع((

 الذي يطلُع فيه املوضع: ))املطِلع((: وقال بعض الناس. حىت طلوع الفجر
 إبطال قراءة جيوزوالقول ما قاله سيبويه، ألنه ال . املصدر: الفجر، واملطلَع

 بعدها يف يقع إمنا ))حىت((من قرأ بالكسر، وال حيتمل إال الطلوع، ألن 
 والطلوع هو الذي حيدث، واملطِلع ليس حبادث يف آخر التوقيت ما حيدث،

  .)٣٢() ألنه املوضعالليل،
 وليس التأنيث،  فيه ألجلزيدت ))املَفْعِِلَة(( الفائدة الثانية فإن التاء يف وأما
فِْعل((ا من شيء حذف من عوضلَة،))مولذا وجد سيبويه املناسبة بني املُفاع  

 أهنا جاءت على املفعول شاذّة كما فذكرة على املَفِْعلَة،  فحمل املُفاعلَواملَفْعِِلَة،
 آخرها يف يف جميئها على امسي الزمان واملكان، وأنّ التاء قد ثبتت املَفِْعلَة شذّت
 عوضا من شيء حمذوف ، فثبتت كذلك يف املُفاعلَة للتأنيث ال التأنيث، ألجل

 زلةنـمبو للمفاعلَة  هالذي ))مفاعل((ذف من  حشيء فحسب، ال عوضا من
  .املَفِْعل للمفِْعلَة
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 يف ))مفِْعل(( مصادر الرباعي كما ثبت يف ))مفاعل(( ثبات عدم أن ويبدو
  :أمران  سببهالثالثيمصادر 

 لتكون  آخره، فلزمت زيادة التاءغيرواأهنم أرادوا أن يغيروا أوله كما : األول
ا عنذلكلتزموا حذفها؛ ألن يف نبئة بالتغيري الالزم يف اآلخر، ومل يماملقرر  خروج.  

 بس بني بناء اسم نطق به مصدرا لَما أُِمن اللَّلو ))مفاعل((أن بناء : واآلخر
 وكان . البناءين واملصدر، فعمدوا إىل زيادة التاء؛ ألن فيها أدىن متييز بني املفعول
اق شواهد ورد فيها  قد بين مذهبه يف صوغ مصادر باب املُفاعلَة، فسسيبويه

 ))فَاعال(( من دون تاء، تنبيها على أنه األصل املنشعب من مصدرا ))مفاعل((
وعقَد لذلك .  اآلخر وتعويضها مبيم مضمومة يف أول البناءقبل اليت  األلفحبذف

بىن من مجيع هذا بناء املفعول، وكان بناء املفعول  واملصدر ياملكان((:بابا جاء فيه
 واملكان مفعول فيه، فيضمون أوله كما يضمون مفعول املصدر  به؛ ألنأوىل
 … مفعوله الثالثة فيفْعل بأوله ما يفعل بأول بنات  ألنه قد خرج منول؛املفع

ما فيه : أي ،)) فيه متحاملما((:  ويقولون،)) متحاملُناهذا((: ويقولون للمكان
 بن املُقاتلَة، قال كعب أردت  وكذلك تقول إذا،))مقاتلُنا((: حتاملٌ، ويقولون
  :)٣٣(مالك األنصاري

  يل مقاتالًأَرى حىت الأُقاِتلُ الكرِب  إذا غُم اجلبانُ منوأَجنُو
  : )٣٤( زيد اخليلوقال

)) إذا مل ينج إال املُكَيسوأَجنُو
  حىت ال أَرى يل مقاتالًأُقاِتلُ )٣٥(
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 هذا:  فيقول،))فَعلَلَ((التأويل القليل يف استحصال مصدر  سيبويه إىل ويرجع
 مصادر بنات األربعة، فالالزم هلا الذي ال ينكسر عليه أن جييء على باب
: حنو وكذلك كل شيء أُحلق من بنات الثالثة باألربعة، وذلك ،))فَعلَلَة((:مثال

هتجرحةً، دجرحد هلْتلْزقَوزولَةً، وحلْزلَةً زوحز هلْتوحقَلَةً، وزوح هأحلقوا وإمنا. لْت 
:  اليت تكون قبل آخر حرف، وذلك ألف ِزلْزال، وقالوااأللف اهلاء عوضا من

 هلْتلْزاالً،زِزلْز ههم أرادوا مثال اِإلعطاء قِِلْقاالً، وقَلْقَلْتهافًا، كأنِسر هفْتهروس 
: وقد قالوا.  على أَفْعلْت وفَعلْتوِزنتها ))حرجتد(( مثال ألنوالِكذّاب؛ 

 التفِْعيل، فكأهنم حذفوا اهلاء أول  ففتحوا كما فتحوا،))القَلْقال((و ))الزلْزال((
))وزادوا األلف يف الفَعلَلَة

)٣٦(.  
 فِْعلَة عوض من ألف فكالمالل(( سيبويه هنا صريح بأنَّ تاء التالذي ))الِفع 

 كما بين اآلخر،  أوله وزيادة ألف قبلبكسر ))فَعلَل((الباب املقيس املبين على هو 
 تقدير يف  وأَفْعلَكفَعلَ ))فَعلَلَ(( ألن ؛))فَعلَ(( على والِفعالُ ))أَفْعلَ((اإلفعالُ على 

  التغيرييف ))الفَعلَلَة(( بفتح اكتفيوإمنا . عدد حروفه وتوايل سكناا وحركاا
 من خال ))فَعلَلَ(( ألن املوضع شيئًا هذا  يفيزيدوااحلاصل يف أول هذا الباب، ومل 

 فأوجبت زيادة ،))فَعلَ((و ))فاعلَ((الزيادة يف حشوه، تلك الزيادة اليت ثبتت يف 
 من تغيري كسرة الِفعالل البد  أوالً يف املُفاعلَة، وكانوامليمالتاء أوالً يف التفعيل، 

 آخره، وأما البناء يف للبناء  الالحقبالتغيرييف الفَعلَلَة؛ لتكون مرتبطة فتحة 
 أوله دون يف واحدا واقعا عمالً  فيهوجد وزلْزال، فإن سيبويه ملّا كَقَلْقال ))فَعالل((

 من األصل املقيس منشعب آخره، هو قلب الكسرة فتحة، مل خيرجه على أنه
 ولذا أخرجه واحٍد،  ألن فيه تغيريا من جانٍبمنه؛علَلَة  انشعب الفَكما ))فَعالل((
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 استقامت  قبل اآلخر، وبذاألفعلى أنه منشعب من الفَعلَلَة حبذف التاء وزيادة 
  .)) أوله كما غيروا آخرهغيروا((:  اليت أقرها أوالًقاعدته

 على  مصادر الرباعي، إذ رأى أهنا مجيعا جترييف هو مذهب سيبويه هذا
  .)٣٨( يعيشوابن، )٣٧(الزخمشريوقد جرى على مذهبه أيضا . سنن واحد

  ):ه٦٤٦ت( عند ابن احلاجب الرباعي مصادر - : ثانًيا
 الرباعي يف دكتعد ابن احلاجب فقد عد مصادر الرباعي متعددة أما

 واملصادر ،))فَعلَلَ((و ))فاعلَ((و ))فَعلَ((و ))أَفْعلَ((: أمثلة خمتلفة، فاألفعال هي
. ))ِفعالل((و ))فَعلَلَة((و ))ِفيعال((و ))ِفعال((و ))ِفعال((و ))تفِْعيل((و ))ِإفْعال((: هي

 مستحصلة من سبيل واحدة كما قال سيبويه، بل املصادروليست كل هذه 
 فيه والرباعي املزيد مصادر(( : قياس واضح من ِفعل واحد، قالمنها لكل

 ))تكِْرمي(( على ))كَرم((: وحنو ،))ِإكْرام(( على ))رمأَكْ((: قياس، فنحو
:  والتعويض يف حنواحلذف والتزموا ،))ِكذَّاب(( وجاء ،))تكِْرمة((و
 .)٣٩()))ِقيتال(( وجاء …وِضراٍب مضاربٍة على ))ضارب((:  وحنو…))تعِزية((

 فيه ينقاس درافهم منه أن لكل باب من الرباعي مص هذا النص يفظاهر
  وال ينكسر فيه إال إذا كاناِإلفْعال،وليس لآلخر شركة فيه، فأَفْعلَ بابه 

 حد اخلالف الواقع بني على ))ِإفَعلَة(( أو ))ِإفَالَة((: أجوف، فيكون وزنهالفعل
  ينكسر فيه إال إذا كانوال بابه التفِْعيل، فَعلَ((و. ) ٤٠(واألخفش سيبويه
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 حبذف ياء التفعيل لدى ،))تفِْعلَة((م، فيكون مصدره  الالمعتل الفعل
  . اجلمهور
 بابه ))فاعلَ((و. عليهقاس  الِفعال عند ابن احلاجب فقليل ال يوأما
  . منهماأقل ))ِفيعال(( فيه، وقليل ))ِفعال(( و،))مفَاعلَة((: الكثري

: ))فَعلَ(( يف اقالو(:ل، فقال مذهبه هذا يف شرح املفصاحلاجب ابن والتزم
. )٤١()))ِفعال((: وعن ناس من العرباألكثر، هو ))تفِْعيل((و. ))تفِْعلَة((و ))تفِْعيل((

 والتفِْعلَة والِفعال مصادر قائمة بنفسها، وليس التفِْعيل  يرى أن كالً منفكأنه
 إىل رجع ))ِفعال(( احلاجب ملا مضى مفسرا ابن  لكن. منشعبا من اآلخرأحدها

 فقال يف منه، فعد الِفعال هو املقيس، وعد التفِْعيل والتفِْعلَة منشعبين سيبويه،مذهب 
 املزيد فيه، حيث أتوا حبروف الفعل، قياس  نحوا باملصدر منه حنوكأهنم(:))ِكذَّاب((

 ألنه ؛))ِفعال((: ))فَعلَ(( قالوا يف ،))ِإفْعال((:  يف أَفْعلَقالواوزيادة ألف قبل اآلخر، كما 
 ))فاعلَ(( يذكر مصادروهو ابن احلاجب يف خلطه املسألة، وميضي. )٤٢ ()قياسه
 سبيل  أن كل باب منها مقيس قياسا ليس لآلخرإىلشري  فيأيت أوالً مبا ي،))فَعلَلَ((و

  . )٤٣(إهنا قياس واحد: إليه، مث يستدرك ذاكرا مذهب سيبويه القائل
س مذهب ابن  تلميف )ه٦٨٦ت (سترباذي أل ات حرية الرضي اشتدوقد

 ابن احلاجب يف الشافية قول  يف شرح-احلاجب يف هذه املسألة فقال أوالً 
 وزيادة املاضي أول كسر … املنشعبة بقياس املصادر يعين((: -املذكور آنفًا 

))ألف قبل اآلخر، فيكون للجميع قياس واحد
 أنه ظاهروال((: قال ثانيامث ،)٤٤(

                                                           
 ).١/٦٢٧(ل  املفصشرح يف اإليضاح) 41(
 ).٦٢٨/ ١(ل  يف شرح املفصاإليضاح) 42(
 ).٦٢٨ -٦٢٧/ ١( نفسه) 43(
 ).١/١٦٣( للرضي الشافية شرح) 44(
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 فإن لكل باب قياسا خاصا ال يشاركه باب، بكل  القياس املختصبالقياسأراد 
))فيه غريه

 يف مصادر الرباعي، إما األمرين أن ابن احلاجب قد جوز ويبدو .)٤٥(
ا تستحصل من قياس واحد كما فعل :قالأن يسيبويه، إهنا مجيعقال وإما أن ي :
ري فيه غريه؛ لتعسف إخراجها مجيعا من سبيل  قياسا واحدا ال جيمنها لكل إن

 األصل من باب املُفاعلَة الذي طول سيبويه يف إخراجه يف واحدة، كما
 يف شرحه على الكافية، إذ قال جموزا كال الرضي  وهذا ما التزمه،))فَاعال((

لى كل ما ماضيه ع:  مثالًتقول كما  قياسا،فيأيت غري الثالثي أما ((:األمرين 
 على فَعلَلَة، فمصدره ))فَعلَلَ(( على ماضيه على تفِْعيل، وكل ما فمصدره ))فَعلَ((

 ننظر :قال فيه، وهو أن يواملزيدوجيوز أن يرتكب قياس واحد جلميع الرباعي 
 ونزيد قبل آخره ألفًا، فإن كان قبل اآلخر يف املاضي متحركان املاضيإىل 

 ،))ِفعالل((: ))فَعلَلَ(( ويف ،))ِإفْعال((: ))أَفْعلَ((  فقط، كما تقول يفأوهلما كسرت
  .)٤٦()))ِفعال((: ))فَعَّلَ(( ويف ،))ِفيعال((: ))فاعلَ((ويف 

 ))فَعلَلَ(( ارد الرباعي نرى أن سيبويه ذهب يف مصادِر الفعِل وهكذا
يعا جتري على قياٍس واحٍد،  أَهنَّا مجإىل ))فاعلَ(( ،))فَعلَ(( ،))أَفْعلَ(( واملزيد

 ورد منها وما أوِل الفعِل وزيادِة ألٍف قبلَ آخِره، بكسِر وتستحصلُ
 هذا القياس، فالبد من ِأنْ يكونَ أصلُه املهجور أو خالف مستعمالً شاِئعا

 موافقًا هلذا القياِسجاَء قد  االستعماِليفالنادر .  
: قال فإما أن يالرباعي،مرين يف مصادر  حني جوز ابن احلاجب األعلى

 إن: قاليإهنا مجيعا تستحصل من قياس واحد كما فعل سيبويه، وإما أن 

                                                           
 .نفسه) 45(
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 ال جيري فيه غريه؛ لتعسف إخراجها مجيعا من سبيل واحدا منها قياسا لكل
. املذهبهذاواحدة،وتبعه الرضي يف 
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